Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Oslo, 28. februar 2009

HØRING – NY FORSKRIFT OM GODKJENNING AV BIL OG TILHENGER TIL BIL M.M. –
IMPLEMENTERING AV DIREKTIV 2007/46/EF OG FORORDNING EF 1060/2008
Bilimportørenes Landsforening viser til høringsbrev, Deres ref. 2008/217921-003, og
oversender herved nedenstående kommentarer.
Generelt / prinsipielt:
BIL støtter innføring av Europeisk typegodkjenning for alle typer biler og tilhengere. Det er
svært bra at målsetningen er forenkling og likebehandling innenfor EØS. Særnorske krav som
ikke er hjemlet i direktivet må ikke videreføres.
Språk:
At høringen er lagt ut på dansk kan medføre oversettelsesfeil og i verste fall faktaavvik i
forhold til engelsk versjon, noe vi har erfart i tidligere saker.
Evt. endringer underveis:
At utformingen av høringen kan tenkes endret i løpet av høringsperioden betinger at
høringsinstansene må bli informert fortløpende om siste versjon.
Kapasitet / ”konvertering” til norsk typegodkjenningssystem:
BIL har helt siden Europeisk typegodkjenning kom for personbiler ment at systemet bør
legges om slik at konvertering til norsk system avskaffes for kjøretøyer som har
Europeisk typegodkjenning. Vi anser det som mulig å løse dette rent datateknisk. Da
kan man forholde seg kun til godkjenning gitt i henhold til direktiv 2007/46/EF for hvert
enkelt understellsnummer og det tilhørende, unike COC-dokumentet, som så kan
videreføres som registreringsdokument i Norge.
Med dette vil forsinkelser i NorType i Island og/eller i Vegdirektoratet i stor grad kunne unngås.
Slike forsinkelser har vi som kjent allerede i perioder og det må, dersom den gamle
”konverteringsløsningen” videreføres, forventes større forsinkelser enn tidligere i og med det
økte omfanget av Europeisk typegodkjenning. I så tilfelle har vi en situasjon bransjen ikke kan
leve med.
Dersom konvertering til norsk typegodkjenning videreføres, og tatt i betraktning den store
økningen i varianter / versjoner, må norske myndigheter øke kapasiteten ved NORTYPE og
hos egne saksbehandlere. I dag er som kjent kun personbiler EU-typegodkjent og man har til
tider også her hatt noe forsinkelser samt at importør har måttet prioritere de "volummodeller"
man ønsker å få lagt inn automatisk ved NORTYPE.
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Krav til behandlingstid forblir selvsagt uendret, uavhengig av hvilke systemer som velges. For
vår del vil vi hevde at 14 dager er maksimum fra mottak av helbiltypegodkjenning til ferdig
nasjonal typegodkjenning.
Enkeltgodkjenning:
Enkeltgodkjenning er definert som et alternativ til typegodkjenning og vil trolig bli benyttet der
typegodkjenning ikke er regningssvarende, f.eks. for påbyggere som produserer individuelle
påbygg eller i små serier, eller f.eks. ved forsinkelser i prosesser med implementering av
Europeiske typegodkjenninger inn i et nasjonalt system.
Slik vi forstår direktivet, skal det være fri anledning til enkeltgodkjenning, og vi kan ikke
se at noe lands myndigheter har anledning til å sette begrensninger på dette. Ref.
kapittel X i 2007/46, Art. 24 punkt 7. Direktivet setter, så vidt vi kan se, ingen
begrensninger for antall enkeltgodkjenninger.
I f.m. enkeltgodkjenning er det ikke satt noe tidspunkt for ikrafttredelse og det er viktig at dette
kommer tydelig frem, i form av en tidstabell som angir dato for de forskjellige kjøretøytyper.
Trinnvis godkjenning:
Vi går ut fra at bilprodusent kun skal dokumentere kjøretøyet i første trinn, og at påbygger o.l.
skal dokumentere de endringene som er foretatt (påbygg osv.), enten ved typegodkjenning
eller enkeltgodkjenning.
Småseriegodkjenning:
Vi ser ingen grunn til å begrense adgangen til småseriegodkjenning til 1/10 av det antall som
fremgår av direktivet. En småserie er en småserie enten den godkjennes i et stort eller lite
land. Vi stiller spørsmål ved hvilken hjemmel og begrunnelse Vegdirektoratet har for å gjøre en
slik vurdering.
Teknisk prøveinstans:
Det vil kunne bli en vesentlig ulempe at Norge pr. d.d. ikke har en teknisk prøveinstans. BIL
oppfordrer Vegdirektoratet til å bidra til at vi innehar nødvendig kompetanse i Norge.
”Særnorske” krav:
Vi ser det som svært positivt at Vegdirektoratet slår fast følgende: ”Vegdirektoratet har i dag
som utgangspunkt at vi så langt som mulig ønsker å komme bort fra særnorske krav noe som
samsvarer med innretningen på direktivet som skal implementeres.”
BIL opplever at det med dagens registreringsrutiner i noen grad oppstår dissens som en
konsekvens av ulik oppfatning av kjøretøyforskriften. I den grad man åpner for fortolkninger av
direktiver vil dette kunne føre til ulik saksbehandling innen SVV.
Vi kjenner til at SVV jobber for enhetlig saksbehandling i indre og ytre etat noe som vankelig er
forenlig med nasjonale tilleggskrav og dertil fortolkninger.
Videre må Norge avvikle særnorske krav som ikke er hjemlet i direktivet, selv om vi
hadde disse kravene fra før. Vi er derfor bekymret for at en rekke særnorske krav er
foreslått tatt inn i ny forskrift, for eksempel branntekniske egenskaper for buss, som
omtalt i høringsbrevet side 7.
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Eventuelle tekniske krav som ikke fremgår av Godkjenningsdirektivet med
underliggende direktiver må ikke legges inn i den norske ”Forskrift om bruk av
kjøretøy”, slik det er antydet. Pr. ikrafttreden av Godkjenningsdirektivet må m.a.o. dette
være eneste gjeldende tekniske krav til de kjøretøyer direktivet omfatter. Ingen
medlemsstat, heller ikke Norge, har anledning til, og burde ikke ha interesse av, å stille
individuelle tekniske krav.
Definisjoner:
Vi ser av høringsbrevets side 12 at vekt av fører skal regnes inn i en bils egenvekt. Dette må
det selvsagt kompenseres for i avgiftsberegningen, noe som også ble bekreftet av
Vegdirektoratet i høringsmøte 5. februar.
Varebil:
Vi ser at Vegdirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet er inne i et samarbeid for å vurdere
konsekvensene av godkjenningsdirektivet for varebilgodkjenningen. BIL ønsker å bidra i dette
arbeidet.
Liste over underliggende rettsakter:
Vegdirektoratet må forholde seg til den opprinnelige listen i 2007/46, slik at man unngår å
oppdatere en separat liste for Norge. Erfaringsmessig har dette ikke blitt gjort i utstrakt grad.
For bransjen er det svært viktig at systemkravene håndteres i praksis som angitt i 2007/46. Vi
kan ikke se at det foreligger juridiske formaliteter i EØS-avtalen som hjemler endringer i selve
direktivet.
Manglende implementering av et ECE-regulativ:
Det har vært tilfeller hvor Vegdirektoratet har avvist fabrikkdokumentasjon fordi denne har
henvist til en nyere versjon av et ECE-regulativ enn den som foreløpig har vært listet opp i
norsk forskrift. Det vil vel aldri være slik at en nyere versjon av et ECE-regulativ stiller svakere
krav enn en foregående. Derfor er det BILs bestemte oppfatning at dokumentasjon for en
nyere versjon må godtas. Dette mener vi også har vært praksis i ”alle år”. Jfr. KF § 1-3.
I stedet for å lage norsk oversikt over gjeldende ECE-reguleringer må det være bedre å lage
en oversikt over reguleringer som evt. ikke er implementert i Norge.
Dokumentasjon:
Det er betryggende at Vegdirektoratet i høringen slår fast at en skal akseptere dokumentasjon
utstedt av fabrikant, forutsatt bl.a. at fabrikant har utstyr og kompetanse til dette. Vi forutsetter
at dette ikke bare er ”inntil videre”, men forblir permanent.
Videre anser BIL det ikke hensiktsmessig å avkreve dokumentasjon for hvert enkelt
særdirektiv. Det bør være tilstrekkelig med dokumentasjon fra fabrikant for at et kjøretøy
tilfredsstiller direktiv 2007/46/EF, underforstått: med alle relevante underdirektiver. Videre kan
dette gjerne følges opp med stikkprøver.
Ikrafttreden:
Det er viktig at Vegdirektoratet kan ta imot helbiltypegodkjenninger fra og med 29. april 2009,
fordi flere bilprodusenter pr. denne dato vil ha slike godkjenninger klare på frivillig basis. Noen
har allerede pr. i dag dette klart.
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Vi formoder at man utøver fleksibilitet med restkjøretøyer. Vi imøteser at man nå refererer til
produksjonsdato i stedet for fortollingsdato.
Overgangsregler:
Det virker noe uklart hva som menes i forskriftsforslagets § 24 (side 9), tredje avsnitt. Det må
være slik at et kjøretøy som er godkjent etter tidligere bestemmelser (Kjøretøyforskriften), men
som i en periode ikke er registrert, kan registreres etter de samme krav som gjaldt da
kjøretøyet var nytt, uavhengig av hvor lang tid kjøretøyet har vært avregistrert.
Møte BIL / Vegdirektoratet:
Vi ber igjen om et eget møte med Vegdirektoratet, gjerne sammen med Påbyggergruppen og
Norges Lastebileierforbund, for en felles gjennomgang av sakskomplekset før vedtak av norsk
forskrift finner sted. Dette vil være en kvalitetssikring av denne omfattende saken i et
samarbeid mellom Vegdirektoratet og nevnte bransjeorganisasjoner.

Med vennlig hilsen
BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Tore Lillemork
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